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Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93,
poz. 898 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 147,
poz. 1033) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Przy produkcji zwierz´cej w rolnictwie eko-
logicznym do dnia 31 grudnia 2008 r. dopuszczalny
udzia∏ pasz konwencjonalnych w rozumieniu rozpo-
rzàdzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca
1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów
rolnych oraz znakowania produktów rolnych i Êrod-
ków spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39, z póên. zm.), zwanego da-
lej „rozporzàdzeniem Rady (EWG) nr 2092/91”, w pa-
szy przeznaczonej do ˝ywienia byd∏a (w∏àcznie z ga-

tunkami Bubalus bubalis i Bison bison), owiec, kóz
i koniowatych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
wynosi 5 %.

2. Udzia∏ pasz konwencjonalnych, o którym mowa
w ust. 1, oblicza si´ jako dzienny udzia∏ procentowy
suchej masy paszy, o której mowa w cz´Êci B ppkt 4.8
akapit drugi za∏àcznika I do rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 2092/91.

3. Producent mo˝e stosowaç dopuszczalny udzia∏
pasz konwencjonalnych, o którym mowa w ust. 1, za
zgodà upowa˝nionej jednostki certyfikujàcej, do któ-
rej zg∏osi∏ zamiar prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie
rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym.

4. Upowa˝niona jednostka certyfikujàca wyra˝a
zgod´, o której mowa w ust. 3, w przypadku zaistnie-
nia okolicznoÊci, o których mowa w cz´Êci B ppkt 4.9
za∏àcznika I do rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 2092/91
— je˝eli producent nie ma mo˝liwoÊci pozyskania wy-
starczajàcej iloÊci pasz pochodzenia ekologicznego.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 wrzeÊnia 2008 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierzàt roÊlino˝ernych
w rolnictwie ekologicznym2)

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporzàdzenia wykonujà cz´Êciowo postano-
wienia rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia
24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej pro-
duktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych
i Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 2, str. 39, z póên. zm.).


